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Ombyggnation av korsningen John Ericssons väg/Inga Marie Nilssons gata
Region Skåne arbetar med att utveckla sina fastigheter och sin verksamhet för att skapa
förutsättningar för en högkvalitativ och trygg vård. En utveckling av sjukhusområdet medför
bland annat att en ny servicebyggnad byggs i anslutning till John Ericssons väg. Denna
exploatering innebär en viss påverkan på intilliggande allmän plats.

För att öka kapaciteten i korsningen Inga-Marie Nilssons gata och John Ericssons väg kommer
Inga-Marie Nilssons gata att breddas från ett till två södergående körfält. En kombinerad gångoch cykelbana kommer även att byggas för att förbättra framkomligheten och säkerheten för
oskyddade trafikanter. Inga-Marie Nilssons gata förvaltas av Region Skåne och ingår i fastigheten
Allmänna sjukhuset 7. Ombyggnaden av korsningen kommer till stor del ske inom fastigheten
Allmänna Sjukhuset 7 men även John Ericssons väg, för vilken kommunen är väghållare, berörs.
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Korsningen Inga-Marie Nilssons gata och Upplandsgatan kommer att höjas upp så att en
lågfartszon erhålls. Även denna ombyggnad kommer till stor del ske inom fastigheten Allmänna
Sjukhuset 7, men en liten del av Upplandsgatan, för vilken kommunen är väghållare, kommer att
beröras. Ombyggnaden planeras att starta under hösten 2021.
Under 2018 togs en överenskommelse fram mellan Region Skåne och Malmö stad som reglerar
ombyggnaden samt kostnadsfördelningen av den allmänna platsmarken. Enligt
överenskommelsen ska Region Skåne ansvara för projektering, upphandling och ombyggnad av
John Ericssons väg och Upplandsgatan. Representant för kommunen ska delta i
projekteringsskedet. Region Skåne ska svara för och bekosta samtliga kostnader vad gäller
ombyggnad av den berörda allmänna platsmarken enligt detta avtal.
Under våren 2020 har projektering av ovan nämnda ombyggnader genomförts. Representanter
från kommunen har deltagit i arbetet. De framtagna handlingarna har granskats av flera
tjänstepersoner på kommunen.
Ombyggnaden av den allmänna platsmarken i korsningen John Ericssons väg och Inga Marie
Nilssons gata innebär mindre justeringar av befintliga refuger och vissa radier i korsningens hörn.
För att få till en bra lösning för ledstråk till det norra övergångsstället kommer gångbanan att
breddas upp till ca 1 m vilket kommer att tas av Värmlandsplan. Inget träd kommer att påverkas i
parken. I övrigt kommer utformningen av korsningen att följa dagens utformning.
Ombyggnaden av korsningen Upplandsgatan och Inga Marie Nilssons innebär endast mindre
justeringar på den allmänna platsmarken. Utformningen kommer att följa dagens utformning,
med en upphöjd korsning med övergångsställen.
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